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INFORMACE 
 

k vyhlášeným programům „Státní podpory sportu pro rok 2016“ – neinvestiční dotace 

         Termín pro podání žádostí je prodloužen:        do 31. října 2015 
 

 
Program I - Sportovní reprezentace ČR 

A. Podpora sportovní přípravy reprezentantů a jejich účasti na mezinárodních soutěžích 
v rámci finančního objemu Programu I. 

B. Podpora zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace. 
C. Podpora účasti na stanovených významných mezinárodních akcích mimo území ČR.  

Informace:  

Podpora sportovní reprezentace (příprava, účast na mezinárodních soutěžích, vč. kvalifikací) 
zůstává v podstatě nezměněna. Podpora sportovní reprezentace je ve stejném rozsahu a 
charakteru jako v roce 2015. Nově jsou zapracovány obsahové záležitosti: 

1. U programu I se opět vrací podpora specifických významných akcí, které se konají mimo území 
ČR. Jedná se o Olympijské hry, EYOF, YOG, EOH, Světové hry neolympijských sportů. Přesun 
z programu VI, takže žádat pouze v programu I. 

2. Nově se zde podávají i specifické významné mezinárodní akce sportu pro všechny, které se 
konají mimo území ČR. Jedná se o světové Gymnaestrády, Všesokolský slet pořádaný 
v zahraničí. Přesun z programu VI, takže žádat pouze v programu I. 

3. Opětovně se vrací do programu I také podpora zdravotního zabezpečení sportovní 
reprezentace. Původní podpora prostřednictvím Centra zdravotního zabezpečení (CZZSR) se 
již v roce 2015 řešila přímo přes spolky zabezpečující zdravotní oblast pro sportovní 
reprezentanty jak v prostorách těchto spolků, tak i na resortních sportovních centrech. Přesun 
z programu III, takže žádat pouze v programu I. 

Definice: Sportovní svaz je spolek, který zabezpečuje postupové soutěže příslušného sportu, a 
který je členem příslušné mezinárodní sportovní federace (MSF) a má tím jedinečnou 
mezinárodní autoritu.   

Poznámka:  
 Významné sportovní akce školního a univerzitního sportu se podávají u nově vytvořeného 

programu IX, který je jednoznačné orientován na podporu školního sportu.  
 Žádosti podávat samostatně s označením příslušného bodu A, B nebo C.  
 Žádosti k bodu C vyplňovat a podávat žádosti samostatně k jednotlivým významným akcím. 

Žádosti podávají:  
 Sportovní svazy s mezinárodní autoritou – členství v příslušné MSF (v řešení tři OH sporty). 
 Sportovní organizace – ČOV, ČOS. 

Upozornění: 

 Přehodnocení TOP pořadí proběhne na další OH čtyřletý cyklus, tzn. po Olympijských hrách 
2016 - pro období 2017 až 2020. Celý proces přehodnocení a nové zařazení sportů v TOP se 
připravuje v souvislosti s dodanými podklady výsledků, ale i počtu MSF, členské základny, viz 
metodika programu I. 

 Sportovní svazy, které mají sportovní reprezentaci a dodávají výsledky, dle metodiky programu, 
budou zapracovány v novém pořadí TOP. 

 Sportovní svazy, které nemají mezinárodní autoritu, podávají žádosti prostřednictvím 
sportovního svazu, který je členem MSF.  
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Program II - Sportovně talentovaná mládež 

Podpora sportovní přípravy talentů věkové kategorie 6 – 15 let a 15 -19 až 23 let 
prostřednictvím sportovních svazů.  

Informace:  

Podpora sportovně talentované mládeže zůstává nezměněna a je ve stejném rozsahu a charakteru 
jako v roce 2015.  

Žádosti podávají:  

a) sportovní svazy, které jsou zařazeny do stávajícího TOP pořadí, 

b) sportovní svazy, které mají sportovní reprezentaci a dodávají, dle metodiky programu, výsledky 
pro výpočet nového pořadí TOP. 

Upozornění: 

Přehodnocení TOP pořadí proběhne na další OH čtyřletý cyklus, tzn. po Olympijských hrách 2016 
- pro období 2017 až 2020. Celý proces přehodnocení a nové zařazení sportů v TOP se připravuje 
v souvislosti s dodanými podklady výsledků, ale i počtu MSF, členské základny, viz metodika 
programu I. 

 

 

 
Program III - Činnost sportovních organizací 

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně ústředí. Jedná 
se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti, ale také o podporu 
pracovníků v ústředí.  

Informace:  
Podpora sportovních organizací v obsahovém rozsahu je zaměřena pouze na paušální podporu 
sportovních organizací v ústředí a na podporu činnosti organizací.  

Definice: Sportovní organizace je spolek, který nezabezpečuje postupové soutěže příslušného 
sportu, ale zabezpečuje zejména pravidelnou pohybovou, tělovýchovnou a tělocvičnou činnost 
v oblasti sportu pro všechny.    

Poznámka:  

 Školní a univerzitní sport je přesunut do nově vytvořeného programu IX, včetně podpory 
významným akcím v této oblasti. 

 Obdobně je nově vytvořen program VIII na podporu organizace sportu ve sportovních 
klubech. 

 Podpora zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace se přesouvá z programu III do 
programu I. 

Žádosti podávají:  

a) sportovní organizace, které zabezpečují zejména pravidelnou pohybovou, tělovýchovnou a 
tělocvičnou činnost v oblasti sportu pro všechny.  

Upozornění: 

Podpora může být také poskytnuta na účast členů těchto organizací v soutěžích sportovních svazů.   
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Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení 

Podpora, která přímo souvisí s udržováním a provozováním sportovních zařízení 
ve vlastnictví, výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu spolku.  

Informace:  

Podpora údržby a provozu sportovních zařízení zůstává nezměněna a je ve stejném rozsahu a 
charakteru jako v roce 2015.  

Poznámka:  

 Jednooborové sportovní kluby a tělovýchovné jednoty podávají žádost prostřednictvím 
sportovního svazu. 

 Víceoborové TJ s víceúčelovým sportovním zařízením mohou podat žádost prostřednictvím 
sportovního svazu nebo sportovní organizace s celostátním působením. 

Žádosti podávají:  
a) sportovní svazy s celostátní působností a s přehledem konečných žadatelů – příjemců, 
b) sportovní organizace s celostátní působností a s přehledem konečných žadatelů – příjemců. 

Upozornění: 

 Při podání žádosti u jednotlivých příjemců je nutné splnit podmínky programu IV. Jedná se o 
vymezení spoluúčasti, vybírání členských příspěvků, procentuální vymezení požadavku, viz 
pouze 60 % z hodnoty majetku atd. 

 Nelze podávat duplicitně u různých spolků. Duplicitní žádosti se vyřazují.  

 

Program V - Činnost sportovních svazů 

Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory 
ústředí. Podpora činnosti zajišťující postupové sportovní soutěže.  

Informace:  

Podpora činnosti sportovních svazů zůstává nezměněna a je ve stejném rozsahu a charakteru jako 
v roce 2015.  

Poznámka:  
Podpora sportovním svazům je určena pro sporty: 
 zařazené do pořadí TOP 
 ostatní sporty, které splňují podmínky programu V. 

Definice: Sportovní svaz je spolek, který zabezpečuje postupové soutěže příslušného sportu, a 
který je členem příslušné mezinárodní sportovní federace (MSF) a má tím jedinečnou 
mezinárodní autoritu.   

Žádosti podávají:  
 sportovní svazy s mezinárodní autoritou – tzn. členství v příslušné MSF. 
 
Upozornění: 
 Přehodnocení TOP pořadí proběhne na další OH čtyřletý cyklus, tzn. po Olympijských hrách 

2016 - pro období 2017 až 2020. Celý proces přehodnocení a nové zařazení sportů v TOP se 
připravuje v souvislosti s dodanými podklady výsledků, ale i počtu MSF, členské základny, viz 
metodika programu I. 

 Sportovní svazy, které nemají mezinárodní autoritu, podávají žádosti prostřednictvím 
sportovního svazu, který je členem MSF.  
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Program VI  - Významné sportovní akce  

Podpora významných sportovních akcí pořádaných v ČR.  
Informace:  
Podpora významných sportovních akcí je zaměřena pouze na významné akce pořádané na území 
ČR.   

Poznámka:  

 Školní a univerzitní sport je přesunut do nově vytvořeného programu IX, včetně podpory 
významným akcím v této oblasti. 

 Podpora významným sportovním akcím mimo území ČR je z původního programu VI  
přesunuta do programu I. 

 
Žádosti podávají:  
a) sportovní svazy - samostatně na každou sportovní akci,     
b) sportovní organizace - samostatně na každou sportovní akci. 
 
Upozornění: 
 Prioritně budou řešeny akce s dlouhodobou podporou. Pro rok 2016 se jedná o podporu ME 

žen v basketbale 2017 (viz usnesení vlády).  
 Ostatní požadavky budou vybírány podle možností státního rozpočtu.   

 

 

Program VII - Zdravotně postižení sportovci: 
P VII/A - Sportovní reprezentace 
P VII/B - Sportovně talentovaná mládež 
P VII/C - Všeobecná sportovní činnost 
P VII/D - Významné sportovní akce  
Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory 
ústředí, ale i krajských, regionálních článků organizační struktury spolků v oblasti 
zdravotně handicapovaných sportovců. 

Informace:  

Podpora činnosti spolků v oblasti zdravotně postižených sportovců (ZPS) zůstává nezměněna a je 
ve stejném rozsahu a charakteru jako v roce 2015.  

Poznámka:  

 Požadavky se budou uplatňovat jako v roce 2015 ve složení obsahového vymezení bodů A - D. 
 Podpora významným sportovním akcím je zaměřena jak na pořádání v ČR, tak také mimo území 
ČR. 

Žádosti podávají:  
a) sportovní svazy se specifickým vymezením druhu postižení, 
b) sportovní svazy s činnosti ZPS,     
c) sportovní organizace s činnosti ZPS. 
 
Upozornění: 

S ohledem na záležitosti tělesně ZPS a při nejednotném přístupu k realizaci státní dotace, ze strany 
spolků tělesně ZPS, stanovuje příjemce dotace MŠMT. Tyto záležitosti jsou řešeny se zástupci ČPV 
v souvislosti s jeho členstvím v mezinárodním paralympijském výboru (IPC). 
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Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech  

Podpora organizace sportu v základních článcích spolků (v TJ a SK).  
Informace:  

Podpora organizace sportu v základních článcích spolků je nově vytvořeným programem na 
základě materiálu „Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015-2017“ projednaného vládou 
ČR.  

Z programu budou podporovány pouze tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se 
pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se uznávají ty, které mají alespoň 20 členů 
mladších 18 let.    

Obsahové zaměření je orientováno na podporu: 

 činnosti trenérů, asistentů, cvičitelů a pedagogických pracovníků zajišťující sportovní, 
pohybovou a tělovýchovnou činnost pouze věkové kategorie dětí a mládeže, 

 zabezpečení sportovního vybavení a výstroje pro sportovní aktivity pouze dětí a mládeže. 

Členění podpory: 

A - Jedná se o organizaci sportu ve sportovních klubech. Podpora je orientována na podporu 
činnosti v základních článcích spolků - v tělovýchovných jednotách a ve sportovních klubech.  

B - U oblasti sportu pro všechny se jedná o podporu oddílů – základních článků spolků - 
sportovních organizací s pravidelnou tělovýchovnou, pohybovou a sportovní činností.  

Vymezení žadatelů:  

Základní články – koneční příjemci musí mít IČO a vedené účetnictví dle zákona o účetnictví - 
podání žádosti prostřednictvím spolků dle specifikace: 

ad A. – podpora organizace ve sportovních klubech 

 Koneční žadatelé – sportovní kluby s IČO, které jsou členy sportovního svazu, žádají o 
dotaci prostřednictvím tohoto sportovního svazu s celostátní působností. 

 Koneční žadatelé – sportovní oddíly bez vlastní registrace a účetnictví, využívající 
servisní služby a IČO tělovýchovné jednoty; tyto tělovýchovné jednoty žádají 
prostřednictvím příslušné střešní organizace nebo příslušného sportovního svazu 
s celostátní působností. V tabulce (poslední sloupec „poznámka“) uvést jednotlivé 
druhy sportu s počtem dětí. 

ad B. – podpora organizace ve sportovních klubech, či oddílech provádějící činnost v oblasti 
sportu pro všechny 

 Koneční žadatelé – tělovýchovné jednoty, tělocvičné jednoty a oddíly u oblasti sportu 
pro všechny, žádají prostřednictvím příslušné střešní organizace s celostátní působností 
(např. ČUS, SSSČR, ČOS apod.). 

Žádosti podávají:  

a) sportovní svazy s celostátní působností a s přehledem konečných žadatelů – příjemců, 

b) sportovní organizace s celostátní působností a s přehledem konečných žadatelů – příjemců. 
 

Upozornění: 
 Podpora je orientována na základní články, které mají minimálně 20 členů mladších 18 let. 
 Nelze podávat žádost duplicitně. 
 Údaje v tabulce se uvádějí dle skutečných hodnot. Hodnota majetku, vlastnictví, dlouhodobý 

nájem je údaj informativní a slouží pro zpracování pasportizace sportovních zařízení v ČR. 
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Program IX   - Organizace školního sportu  
Podpora organizace školního a univerzitního sportu včetně účasti na 
mezinárodních akcích. 

Informace:  

Podpora organizace školního a univerzitního sportu je nově vytvořeným programem. Po 
obsahové stránce navazuje tato podpora na vyhlášení roku 2015 a s realizací původního 
programu III. 

Jedná se o podporu školního a univerzitního sportu s obsahovým zaměřením na: 

 sportovní činnosti žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve věkové kategorii 6 – 26 
let, včetně soutěží republikového charakteru a projektů Center sportu na školách, mezinárodní 
soutěže žáků a studentů škol sdružených ve sportovních mezinárodních školských a 
studentských organizacích uskutečňovaných v ČR. Jedná se také o zabezpečení podpory 
pracovníků v ústředí, 

 zabezpečení účasti na mezinárodních sportovních akcích mimo území ČR. Např. zimní a letní 
univerziády, akademická mistrovství světa (AMS). 

 

Žádosti podávají:  

Sportovní organizace s celostátní působností působící v oblasti školního a univerzitního sportu. 
 
Upozornění: 

Žádosti na významné sportovní akce musí být podány samostatně s uvedením názvu akce v anotaci 
formuláře. 
 

 
 
 

Program X    - Projekty pro sportování veřejnosti  
Podpora jednorázových akcí, kampaní a testování výkonnostní úrovně  
a ověřování fyzické zdatnosti. 

Informace:  

Podpora projektů pro sportování veřejnosti je nově vyhlášený program. Po obsahové stránce 
navazuje tato podpora na vyhlášení roku 2015 a s realizací pod programem III. 

Poznámka:  

Jedná se podporu jednorázových sportovních akcí, kampaní nebo testování výkonnostní úrovně, 
případně ověřování fyzické zdatnosti veřejnosti v oblasti volnočasových aktivit realizovaných 
prostřednictvím spolku s celostátním charakterem. 

Žádosti podávají:  

a) sportovní svazy - samostatně na každou sportovní akci,     

b) sportovní organizace - samostatně na každou sportovní akci. 

Upozornění: 

 Prioritně budou řešeny akce s dlouhodobou prioritou.  
 Ostatní požadavky budou vybírány podle možností státního rozpočtu. 


